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Z utęsknieniem wyczekujemy Świąt 
Bożego Narodzen ia ,  ko le jnych
w naszym życiu, ale zawsze niezwykłych 
i najważniejszych. William Szekspir pisał 
w ten sposób:
Święta dlatego w takiej u nas cenie,
Że są nieliczne w różnych dni bezliku,
Jak te kosztowne, najgrubsze kamienie,
Z rzadka dzielące perły w naszyjniku.

Można by twierdzić, że Święta 
Bożego Narodzenia to niezwykle 
wartościowe dni w całym roku. 
Rozmyślając o wartości tych zdawałoby 
się krótkich trzech dni, zdałam sobie 
jednocześnie sprawę jak szybko 
przemija czas. Tak całkiem niedawno 

oczekiwaliśmy Świąt w 2012 roku, a tu już kolejne święta. Ważne, aby ten 
bezpowrotnie, szybko mijający czas, nie był czasem straconym, by pozostał po 
nas ślad. Wydaje się , że tak jest gdyż w każdej miejscowości naszej Gminy, 
powstało w ciągu mijającego roku  coś nowego, bądź też udało się coś naprawić 
albo przygotować do realizacji w najbliższym czasie. Szczegółowe zestawienie 
wykonanych zadań przedstawione jest na kolejnych stronach biuletynu,
z którym zainteresowani mogą się zapoznać. Ja pragnę wyjaśnić w tym 
miejscu, że nie wszystkie najbardziej wyczekiwane zadania jesteśmy w stanie 
wykonać. Staramy się sięgać po resztki dotacji unijnych, które pozostały 
jeszcze do wykorzystania z okresu programowania 2007 – 2013, a te środki 
finansowe kierowane są na konkretne zadania niekoniecznie będące 
pierwszymi na liście naszych potrzeb. Z pomocą takich funduszy powstało: 
zagospodarowanie terenu przy „Mokraczu” w Kruszynie, będące doskonałym 
miejscem rekreacji i ćwiczeń, z użyciem urządzeń siłowni terenowej, dla osób 
starszych; centrum internetowe w świetlicy w Widzowie; natomiast w przyszłym 
roku planowana jest budowa targowiska w Kruszynie. Wiele osób pewnie 
pomyśli sobie, że przecież nam bardziej potrzebne są drogi, kanalizacja 
sanitarna czy też wodociąg – i mają rację, tyle, że na te zadania w tym 
momencie nie otrzymamy zewnętrznego  wsparcia. Dlatego w trosce o rozwój 
gminy na różnych płaszczyznach sięgamy po dostępne środki finansowe.
W zgodzie z tą zasadą zrealizowaliśmy też drogę do kolonii Bogusławice przy 
wsparciu środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (mogą być 
wykonywane tylko drogi transportu rolnego) w granicach własności Gminy,
a także realizujemy budowę kanalizacji sanitarnej w Jackowie i Babach. Można 
więc zaobserwować, że zmienia się, poprawia świat wokół nas.

Czekająca nas Wigilia i świąteczny czas, to dobra okazja do innego 
spojrzenia na rzeczywistość , dobra okazja do refleksji, do rozwiązania trudnych 
problemów,  głównie tych międzyludzkich. Sensem Świąt Bożego Narodzenia 
jest troska i dobroć. Życzę zatem Państwu dobrych, pełnych miłości Świąt.

Niebawem zawita nowy rok, jak zawsze pełen obaw, oczekiwań, planów
i nadziei – życzę wszystkim Mieszkańcom Gminy, aby mieli siłę radzić 
sobie z tym, co przyniesie w tym czasie los. 

Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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Do kluczowych inwestycji realizowanych w kilku Główną)  zostały wykonane wpusty drogowe, zapewniające 
kolejnych latach niewątpliwie należy budowa kanalizacji. odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych. 
W 2013 roku realizowany był II etap obejmujący Jacków Natomiast wody gruntowe będzie odprowadzał ułożony 
– Baby. Inwestycja prowadzona jest przy udziale środków równolegle do kanału deszczowego sączek drenarski.
zewnętrznych W ramach drugiego etapu zaplanowanego na Pogłębienie o ok. 1 m zbiornika miało na celu zwiększenie 
lata 2013-2014, podłączenia do kanalizacji sanitarnej jego pojemności oraz umożliwienie utrzymywania 
uzyskają mieszkańcy ulic: Strażackiej, Wspólnej i Szkolnej wystarczającej głębokości lustra wody dla zachowania życia 
w Jackowie oraz ulicy spokojnej w Babach. Koszty całej biologicznego. Przed pogłębieniem, w okresie niedoboru 
inwestycji wyniosą 2.522.868,68 zł netto, z czego kwota opadów, zbiornik całkowicie wysychał.
1.197.265,00 zł zostanie pokryta z dotacji z Programu W roku 2013 wykonane zostały również zadania, które nie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 1.060.000,00 zł z pożyczki były ujęte w wieloletnich planach inwestycyjnych. Ich 
udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska realizacja związana była z możliwością pozyskania środków 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach a 265.603,68 zł zewnętrznych. Do takich zadań należy budowa  miejsca 
z budżetu Gminy Kruszyna. wypoczynku i rekreacji w Kruszynie „Mokracz” oraz 
Kolejny etap budowy kanalizacji planowany jest opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn. 
w Kruszynie. W tym celu jest w trakcie opracowania „Budowa targowiska stałego w miejscowości Kryszyna”. 
dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Dokument ten Przygotowany projekt targowiska przewiduje wybudowanie 
umożliwi podjęcie starań o pozyskanie środków na istniejącym placu targowym w Kruszynie, kompleksu 
pomocowych na wykonanie zadania w latach następnych, zabudowy usługowej składającego się z wiaty targowej, 
w tym z nowej puli środków unijnych, planowanej na lata budynków gospodarczo-sanitarnych oraz miejsc 
2014–2020. parkingowych. Na pokrycie kosztów realizacji inwestycji , 
Kolejną inwestycją mającą na celu poprawę infrastruktury Gmina ma podpisaną umowę o dotację z Programu 
jest budowa dróg. I tak w Bogusławicach modernizowana Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania Odnowa i Rozwój 
droga stanowi połączenie zwartej zabudowy miejscowości Wsi.
Bogusławice z zabudową zlokalizowaną przy ulicy Kolonia W świetlicy zlokalizowanej przy bibliotece w Widzowie 
oraz z drogą powiatową Kruszyna-Jamno. Nowa stworzono internetowe centrum edukacyjne – tj. zakupiono 
nawierzchnia o długości 1,100 m zdecydowanie poprawi 7 komputerów z dostępem do sieci internetowej oraz 
skomunikowanie przysiółka z Bogusławicami i Kruszyną, drukarkę, z których wszyscy mieszkańcy mogą korzystać 
w tym warunki dowozu dzieci do placówek oświatowych. nieodpłatnie.
Dywanik asfaltowy ułożono w kompleksie gruntów rolnych, Przy zbiorniku wodnym na Mokraczu zostały wykonane 
niestety z wyłączeniem odcinka w obrębie drogi krajowej ścieżki spacerowe, altana z ławkami, zamontowane 
Nr 1, który został wydzielony i wykupiony pod przyszłą 3 urządzenia do ćwiczeń siłowych, stojak na rowery i 4 ławki 
autostradę. Na tym odcinku Gmina nie może wykonywać zewnętrzne. Jest to miejsce przygotowane do spotkań
żadnych prac inwestycyjnych. i integracji mieszkańców oraz aktywnego spędzania 
W Lgocie Małej w miejscu istniejącego rowu otwartego wolnego  czasu.
został ułożony żelbetowy rurociąg. Na całej jego długości, w Wykonane inwestycje wpływają znacząco na poprawę 
tym także w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową (ulicą życia mieszkańców.
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Wciąż rozwijający się i odnoszący sukcesy Zespół Ale!Babki w czasie letnich festynów mogliśmy zobaczyć w nowych 
strojach. W chwili obecnej panie mają do swojej dyspozycji trzy rodzaje kreacji. Sukienki dobierają do wykonywanego 
repertuaru. Piosenki ludowe, zbójnickie itp. śpiewają w białych bluzkach i zielonych spódnicach z fartuszkiem.
Do repertuaru popowego zakładają eleganckie suknie w grochy i białe żakiety. Na uroczystości z okazji Święta 
Niepodległości wystąpiły w kolorach chabrowym i białym. 

Marzenie Ale!Babek o posiadaniu kilku strojów scenicznych spełniło się dzięki dofinansowaniu ze środków 
zewnętrznych. Projekt w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju opiewał na kwotę 18 663 zł z czego 10 621 zł to dotacja
a 8 000 zł wkład własny.

Zakupiono 40 kompletów strojów scenicznych  oraz zestaw nagłaśniający złożony z dwóch kolumn, wzmacniacza
i mikrofonów bezprzewodowych.

W bieżącym roku złożony został wniosek o dofinansowanie zakupu strojów dla Orkiestry Dętej w Kruszynie.
W przyszłym roku będziemy mogli podziwiać orkiestrę w nowej odsłonie. 

Elegancki wygląd zarówno pań z Zespołu Ale!Babki jak i członków Orkiestry wpływa mobilizująco i zachęca do 
podejmowania nowych wyzwań w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych i rozrywkowych mieszkańców, a także 
promocji gminy Kruszyna.
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Do repertuaru popowego zakładają eleganckie suknie w grochy i białe żakiety. Na uroczystości z okazji Święta 
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zewnętrznych. Projekt w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju opiewał na kwotę 18 663 zł z czego 10 621 zł to dotacja
a 8 000 zł wkład własny.

Zakupiono 40 kompletów strojów scenicznych  oraz zestaw nagłaśniający złożony z dwóch kolumn, wzmacniacza
i mikrofonów bezprzewodowych.

W bieżącym roku złożony został wniosek o dofinansowanie zakupu strojów dla Orkiestry Dętej w Kruszynie.
W przyszłym roku będziemy mogli podziwiać orkiestrę w nowej odsłonie. 

Elegancki wygląd zarówno pań z Zespołu Ale!Babki jak i członków Orkiestry wpływa mobilizująco i zachęca do 
podejmowania nowych wyzwań w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych i rozrywkowych mieszkańców, a także 
promocji gminy Kruszyna.

Ale!Babki i Orkiestra w nowej szacie

październik / listopad / grudzień 2013październik / listopad / grudzień 2013

Dzień Świętego Mikołaja obchodzony 6 grudnia w Polsce ustanowiony został  na cześć świętego biskupa Mikołaja
z Miry.
Obecność Świętego Mikołaja zapowiada nadejście świąt Bożego Narodzenia.

W dniu tym Święty Mikołaj przynosi dzieciom prezenty. Zazwyczaj są to drobne upominki, słodycze lub małe zabawki. 
Osoby dorosłe również obdarowują swoich bliskich.
Mikołaj nie może w jednym dniu być u wszystkich dzieci, dlatego JEGO wizyty rozciągają się w czasie. 

W dniu 12 grudnia zawitał do Kruszyny. W Zespole Szkół spotkał się z dziećmi, które potrzebują najwięcej uśmiechu
i wsparcia. 

Na to wyjątkowe spotkanie dzieci z naszej gminy oraz ich rodziców zaprosiła Wójt Gminy Kruszyna Pani Jadwiga 
Zawadzka. Zaproszenia otrzymało 43 dzieci.
Punktualnie o godz. 17.00 zebranych powitała Małgorzata Wierzbicka – Przewodnicząca Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
Następnie życzenia świąteczne złożyła Pani Wójt.

W oczekiwaniu na wizytę Świętego Mikołaja dzieci uczyły się grać na różnych instrumentach, aby potem pokazać 
nabyte umiejętności Szacownemu Gościowi. Dyrygentem dziecięcej orkiestry był Arek Kluba. Dzieci próbowały również 
swoich możliwości wokalnych. Swoistym hymnem tego wieczoru stał się piosenka refrenem: „Mój kochany Mikołaju, cały 
rok czekałem ,byłem bardzo, bardzo grzeczny, bardzo się starałem”. Słysząc takie słowa Mikołaj nie mógł nie przyjść!!  
Wspólnie z najmłodszymi uczestnikami zabawy bawiły się  panie z Zespołu Ale!Babki, które już nie pierwszy raz  
uświetniły imprezę. Rodzice z dumą oglądali swoje pociechy, które były radosne, uśmiechnięte i wyjątkowo szczęśliwe.

Wszyscy z niecierpliwością czekali na dźwięk dzwoneczków zwiastujących przybycie Mikołaja. I wreszcie w drzwiach 
szkoły pojawił się Starszy Pan z siwą brodą w czerwonej pelerynie i wielkim workiem prezentów. Na twarzach wszystkich 
dzieci zauważyć można było szczery uśmiech radości.

Mikołaj rozdał prezenty i jeszcze chwile uczestniczył w zabawie wspólnie z dziećmi. Następnie  pożegnał się ze 
wszystkimi i obiecał, że w przyszłym roku znów nas odwiedzi.
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wszystkimi i obiecał, że w przyszłym roku znów nas odwiedzi.

Mikołaj w Kruszynie
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Dnia 08.12.2013 w Kruszynie odbył się I Mikołajkowy turniej 
piłki siatkowej drużyn mieszanych pod patronatem Wójt Gminy 
Kruszyna Pani Jadwigi Zawadzkiej. Organizatorem turnieju było 
nowo powstałe Koło Związku Młodzieży Wiejskiej w Kruszynie. 
Ideą turnieju było propagowanie sportu wśród młodych osób. 
Pomysł ten został zrealizowany w 100 %, gdyż do Kruszyny 
zawitało bardzo wielu młodych adeptów piłki siatkowej z różnych 
rejonów Powiatu Częstochowskiego. Turniej poza małymi 
niedociągnięciami w opinii wszystkich okazał się sukcesem. 
Wzięło w nim udział ok. 70 uczestników z czego 50 osób brało 
czynny udział w rozgrywkach a pozostałe 20 obsługiwało turniej 
od strony technicznej. 

Drużyny w pierwszej fazie zostały podzielone na 2 grupy
z których pierwsze dwa zespoły z obu grup utworzyły pary 
półfinałowe, a drużyny z miejsc trzecich stoczyły bój o 5 miejsce. 

Po rozegraniu półfinałów przyszła pora na bój o klasyfikację 
końcową. W meczu o 5 miejsce zmierzyły się drużyny z Borowna 
i Rększowic. Lepszą okazała się ekipa z Borowna i to Ona zajęła 
5 lokatę. Miejsce na najniższym stopniu podium zajęła drużyna
z Mykanowa pokonując team z Bogusławic. Pierwsze miejsce 
oraz nagrodę główną po emocjonującym spotkaniu wywalczyła 
drużyna Kamienicy Polskiej pokonując drużynę KSG w stosunku 
2:1. W meczu tym o zwycięstwie decydował tie-break. 
Rozradowanym zawodnikom - puchary, dyplomy, medale oraz 
nagrodę główną (piłkę Mikasę) wręczyli Pani Wójt Gminy 
Kruszyna Pani Jadwiga Zawadzka oraz Dyrektor Miejscowego 
Zespołu Szkół Pan Paweł Klekot. Żadna z drużyn nie wyjechała 
jednak z Kruszyny z pustymi rękoma, gdyż drużynom z miejsc
4-6 skromne paczki wręczył Mikołaj. Całość turnieju zakończyło 
przemówienie Pani Wójt oraz pamiątkowe zdjęcie wszystkich 
uczestników i organizatorów.

Niezależnie od wszystkich przeciwności jakie wystąpiły podczas organizacji tego turnieju - Wielkie Podziękowania należą się: 
Organizatorom, Dyr. Zespołu Szkół w Kruszynie, Pani Wójt Gminy Kruszyna, głównemu sponsorowi – Gminie Kruszyna, oraz 
Wszystkim przybyłym za udział oraz doping. Zapraszamy za rok ;)

Dnia 08.12.2013 w Kruszynie odbył się I Mikołajkowy turniej 
piłki siatkowej drużyn mieszanych pod patronatem Wójt Gminy 
Kruszyna Pani Jadwigi Zawadzkiej. Organizatorem turnieju było 
nowo powstałe Koło Związku Młodzieży Wiejskiej w Kruszynie. 
Ideą turnieju było propagowanie sportu wśród młodych osób. 
Pomysł ten został zrealizowany w 100 %, gdyż do Kruszyny 
zawitało bardzo wielu młodych adeptów piłki siatkowej z różnych 
rejonów Powiatu Częstochowskiego. Turniej poza małymi 
niedociągnięciami w opinii wszystkich okazał się sukcesem. 
Wzięło w nim udział ok. 70 uczestników z czego 50 osób brało 
czynny udział w rozgrywkach a pozostałe 20 obsługiwało turniej 
od strony technicznej. 

Drużyny w pierwszej fazie zostały podzielone na 2 grupy
z których pierwsze dwa zespoły z obu grup utworzyły pary 
półfinałowe, a drużyny z miejsc trzecich stoczyły bój o 5 miejsce. 

Po rozegraniu półfinałów przyszła pora na bój o klasyfikację 
końcową. W meczu o 5 miejsce zmierzyły się drużyny z Borowna 
i Rększowic. Lepszą okazała się ekipa z Borowna i to Ona zajęła 
5 lokatę. Miejsce na najniższym stopniu podium zajęła drużyna
z Mykanowa pokonując team z Bogusławic. Pierwsze miejsce 
oraz nagrodę główną po emocjonującym spotkaniu wywalczyła 
drużyna Kamienicy Polskiej pokonując drużynę KSG w stosunku 
2:1. W meczu tym o zwycięstwie decydował tie-break. 
Rozradowanym zawodnikom - puchary, dyplomy, medale oraz 
nagrodę główną (piłkę Mikasę) wręczyli Pani Wójt Gminy 
Kruszyna Pani Jadwiga Zawadzka oraz Dyrektor Miejscowego 
Zespołu Szkół Pan Paweł Klekot. Żadna z drużyn nie wyjechała 
jednak z Kruszyny z pustymi rękoma, gdyż drużynom z miejsc
4-6 skromne paczki wręczył Mikołaj. Całość turnieju zakończyło 
przemówienie Pani Wójt oraz pamiątkowe zdjęcie wszystkich 
uczestników i organizatorów.

Niezależnie od wszystkich przeciwności jakie wystąpiły podczas organizacji tego turnieju - Wielkie Podziękowania należą się: 
Organizatorom, Dyr. Zespołu Szkół w Kruszynie, Pani Wójt Gminy Kruszyna, głównemu sponsorowi – Gminie Kruszyna, oraz 
Wszystkim przybyłym za udział oraz doping. Zapraszamy za rok ;)

Wspomnienia z Turnieju widziane okiem kibica…..
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Jak ten czas szybko biegnie…… Tak niedawno po publicznej w dniu  XXII Finału WOŚP jest „ZAKUP 

raz pierwszy działał w naszej gminie Sztab WOŚP. SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA DZIECIĘCEJ 
To wtedy 13 stycznia 2013 roku przekonaliśmy się MEDYCYNY RATUNKOWEJ I GODNEJ OPIEKI 
o wielkim sercu i hojności mieszkańców gminy MEDYCZNEJ SENOROW”. 
Kruszyna. Dziś z satysfakcją możeby powiedzieć, że W naszej gminie dniu 12 stycznia 2014 r Sztab będzie 
również dzięki nam być może uratowane zostało życie działał w Zespole Szkół w Kruszynie. Imprezę 
jakiegoś dziecka. poprowadzą Panie z Zespołu Ale!Babki pod 

12 stycznia 2014 znów zagra w całym kraju kierownictwem Arka Kluby i Małgorzaty Wierzbickiej
ORKIESTRA NASZYCH SERC. Celem zbiórki - Szefa Sztabu.

październik / listopad / grudzień 2013

Przez cały dzień kwestować będą Ale!Babki.

Wszystkich mieszkańców naszej gminy zapraszamy przeczytać na plakatach, które będą umieszczone na 
do Sztabu w Zespole Szkół  w Kruszynie. Program tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw tuż przed 

00 XXII Finałem WOŚP oraz na stronie internetowej rozpoczniemy o godz. 17.00, a zakończymy o godz. 20  
Urzędu Gminy Kruszyna. tradycyjnym „światełkiem do nieba”.

Szczegółowy program imprezy będą mogli Państwo 
DO ZOBACZENIA 12 

STYCZNIA 2014 ROKU W KRUSZYNIE.

Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych
w Gminie Kruszyna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie starszych i niepełnosprawnych, wizaż z kosmetyką 
w 2013 roku realizował w ramach Działania 7.1. twarzy, szycie i modelowanie firan oraz kurs masażu). 
Poddziałania 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie Osoby biorące udział w projekcie otrzymały 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej wsparcie dochodowe w postaci zasiłków pieniężnych 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt (zasiłki celowe, specjalne celowe, okresowe, 
systemowy pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa ubezpieczenie zdrowotne).
bezrobotnych w Gminie Kruszyna”. W ramach działań o charakterze środowiskowym 
Kwota dofinansowania - 126752,71zł, wkład własny zrealizowano dwa spotkania integracyjne oraz jedno 
- 17763, 59zł. szkolenie wyjazdowe z zakresu, umiejętnego 

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych, gospodarowania budżetem. 
n i e a k t y w n y c h  z a w o d o w o ,  o  n i s k i c h  l u b  
zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 
Rekrutacja prowadzona była przez pracowników 
socjalnych z podległych im obszarów.

Projekt ukończyło 14 osób (10 kobiet, 4 mężczyzn). 
Uczestnicy projektu w ramach aktywnej integracji 
zostali objęci profesjonalną pomocą ze strony 
psychologa oraz doradcy zawodowego. Zajęcia 
prowadzone były w formie warsztatów, treningów
i indywidualnych konsultacji.

Uczestnicy projektu ukończyli również indywidualne 
kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe (operator 
koparko-ładowarki, operator wózka widłowego, 
nowoczesny sprzedawca, prawo jazdy kat., B” i C”, 
podstawy obsługi komputera, kucharz-kelner, 
bukieciarstwo-florystyka, pilarz, opiekun osób 

11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości
„Ojczyzna to dobro najwyższe”- takie słowa Niepodległość to niezależność jednego państwa od 

przyświecały uroczystości zorganizowanej z inicjatywy drugiego. To inaczej suwerenność albo po prostu 
Pani Wójt Jadwigi Zawadzkiej oraz Zespołu Szkolnego wolność. Dzisiaj wszyscy żyjemy w niepodległej Polsce. 
Widzowie w dn. 11.11.2013 r. Jest to tak oczywiste, że na co dzień wcale o tym nie 

Święto Odzyskania Niepodległości jest jednym myślimy.  Ale niepodległość Polacy musieli sobie 
z najważniejszych  Polskich Świąt Narodowych, lecz wywalczyć.
czy potrafimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest Był taki czas, kiedy Polska nie istniała. Polakom 
niepodległość? zabrano ich ojczyznę. Stali się obywatelami Rosji, 
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Justyna Milejska-Cień

Austrii i Prus, język polski był tam językiem obcym, na rynkach miast, robotnik, urzędnik porzucał pracę, 
a polska historia i kultura oficjalnie nie istniały. Na 123 chłop porzucał rolę i leciał do miasta, na rynek, 
lata Polska zniknęła z mapy Europy. Niektórzy pogodzili dowiedzieć się, przekonać się, zobaczyć wojsko 
się z tym, inni próbowali walczyć. Walki o niepodległość polskie, polskie napisy, orły na urzędach…”
toczyły się w kraju i poza jego granicami. We Włoszech Obchody Święta Niepodległości miały miejsce w Sali 
Jan Henryk Dąbrowski utworzył Legiony Polskie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Widzowie, w której 

Okres wojen napoleońskich był czasem nadziei dla zgromadzili się licznie zaproszeni goście oraz 
wszystkich Polaków, tym bardziej, że w 1807r. mieszkańcy gminy, którzy postanowili uczcić to 
Napoleon Bonaparte utworzył Księstwo Warszawskie. najważniejsze dla Polaków święto.
Niestety przegrana w 1812 r. wojna Francji z Rosją Uroczystość rozpoczęła Pani Ewa Kosińska
zapoczątkowała klęskę Napoleona. - dyrektor Zespołu Szkolnego w Widzowie, która 

Polska nie mogła już liczyć na sojusznika z zewnątrz. powitała zgromadzonych gości. Następnie swoje 
W 1830 r. Polacy dokonali kolejnego zrywu przemówienie wygłosiła Pani Wójt- Jadwiga Zawadzka, 
n iepodleg łośc iowego.  Wybuchło powstanie podkreślając wagę i znaczenie Święta Niepodległości.
listopadowe skierowane przeciw zaborcy rosyjskiemu, Kolejnym punktem uroczystości był występ uczniów, 
które niestety zakończyło się klęską. podczas którego zainscenizowane zosta ły  

W 1863 r. wybuchło powstanie zwane styczniowym, najważniejsze wydarzenia historyczne naszego kraju: 
ono również upadło. Ale Polacy nie poddawali się. rozbiory, powstanie l istopadowe, powstanie 
Rozwijała się polska kultura, a młodzież w domach styczniowe, I wojna światowa. Mogliśmy również 
poznawała historię i język polski, uczyła się posłuchać pięknych patriotycznych pieśni śpiewanych 
patriotycznych pieśni. przez chór szkolny.

W 1914 r. wybuchła wojna pomiędzy zaborcami Po prezentacji umiejętności uczniowskich na scenie 
Polski- Rosją, Niemcami i Austrią. Polacy nie chcieli zagościł Gminny Zespół „Ale!Babki!”. Wokalistki, pod 
walczyć przeciwko sobie w szeregach wrogich armii. p r z e w o d n i c t w e m  p a n a  A r k a d i u s z a  K l u b y  
Wojna trwała cztery lata. W tym czasie powstały zaprezentowały piękne pieśni żołnierskie.
Legiony Polskie, których dowódcą był Józef Piłsudski. Myślę, że ta uroczystość była doskonałą lekcją 

11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. historii, pozwoliła na chwilę zadumy nad przeszłością
Żołnierze mogli wrócić do domów, a wszyscy Polacy i przyszłością naszego kraju. Pamiętajmy, że ojczyzna 
zacząć nowe życie w niepodległej  Polsce to dobro najwyższe i trzeba ją ciągle umacniać i stać na 
- II Rzeczypospolitej. jej straży. Nie zapominajmy o roku 1939 i latach 

„Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału powojennych. Niech wskazaniem naszej pracy będzie 
radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął zawsze aktualna wypowiedź Józefa Piłsudskiego z dnia 
-zapisał w swych notatkach z 10-11 listopada 1918 r. 26 października 1919: „Idą czasy, których znamieniem 
Jędrzej Moraczewski powołany w tydzień później przez będzie wyścig pracy, jak przedtem był wyścig żelaza, 
Józefa Piłsudskiego na stanowisko premiera rządu- po jak przedtem był wyścig krwi. Kto do tych zawodów 
123 latach prysły kordony…Wolność! Niepodległość! bardziej przygotowany będzie, kto w tym wyścigu 
Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Cztery większe dowody wytrzymałości  z łoży,  ten
pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte w najbliższych czasach będzie zwycięzcą, ten potrafi 
doczekało. Od rana do wieczora gromadziły się tłumy utrzymać to, co zyskał, albo odrobić, to, co stracił.”

Warto pamiętać!
W tym roku obchodzimy 32 rocznicę wprowadzenia publicznego. Formalną decyzję o wprowadzeniu stanu 

stanu wojennego. Został on ogłoszony przez Wojciecha wojennego podjęła Rada Państwa na posiedzeniu 
Jaruzelskiego 13 grudnia 1981 roku. Sytuacja rozpoczętym o godzinie 100 w nocy 13 grudnia 1981 
społeczno – polityczna i gospodarcza początku dekady roku. Łamiąc ówczesne prawo, władzę przejęła 
lat osiemdziesiątych nie przyniosła poprawy życia Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, złożona
codziennego Polaków. Kłopoty z zaopatrzeniem z najwyższych oficerów wojskowych, kierowana przez 
w artykuły pierwszej potrzeby nie tylko nie ustały, ale gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Dekrety wydane przez 
nasiliły się w efekcie akcji strajkowych. We wrześniu WRON wprowadziły godzinę milicyjną od 22 do 6 rano
1981 roku w Gdańsku rozpoczął się Krajowy Zjazd – w Gdańsku od 20 do 6 rano. Dla młodzieży szkolnej
Delegatów NSZZ „Solidarność” z udziałem delegacji w całym kraju obowiązywała godzina milicyjna od 21 do 
rządowej. Uchwalono tam Posłanie do ludzi pracy 6 rano. Nowy prymas Polski arcybiskup Józef Glemp 
Europy Wschodniej, wyrażające poparcie dla tworzenia skierował do Polaków apel wzywający do 
wolnych związków zawodowych w krajach bloku powstrzymania agresji. Mimo to 16 grudnia 1981 roku 
sowieckiego. Pod koniec 1981 roku stosunki rozegrał się największy dramat doby stanu wojennego. 
„Solidarności” z rządem i PZPR znacznie się Strajkujący w kopalni „Wujek” w Katowicach górnicy 
pogorszyły. Obradująca w grudniu w Gdańsku Komisja zostali spacyfikowani przez Zmotoryzowane Oddziały 
Krajowa NSZZ „Solidarność” opowiedziała się za Milicji Obywatelskiej. Śmierć poniosło dziewięciu 
referendum, którego celem byłoby wyrażenie votum górników. W lipcu 1982 roku PZPR i sprzymierzone
nieufności wobec rządu. Powstała sytuacja z nią stronnictwa powołały do życia Patriotyczny Ruch 
determinowała reakcję władz, która zakładała Odrodzenia Narodowego z Janem Dobraczyńskim na 
eliminację solidarnościowej opozycji z życia czele. W założeniu miała to być organizacja firmująca 
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działania rządu. Społeczeństwo Polskie nie dało się duszpasterskiej w Bydgoszczy, został w Górsku koło 
oszukać i w całej Polsce miały miejsce starcia z milicją. Torunia uprowadzony przez funkcjonariuszy 
Aby przełamać impas polityczny, władze zgodziły się na Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i bestialsko 
papieską pielgrzymkę Jana Pawła II do ojczyzny zamordowany. Pochowany 3 listopada 1984 roku przy 
w czerwcu 1983 roku, w związku z 600. rocznicą kościele św. Stanisława Kostki. Jego pogrzeb 
obecności cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej zgromadził kilkaset tysięcy osób i przekształcił się
Górze w Częstochowie. Doszło wówczas do spotkania w wielką manifestację patriotyczną. 
papieża z generałem W. Jaruzelskim. Miało też miejsce Okres stanu wojennego (1981 – 1983) przyniósł także 
prywatne spotkanie Jana Pawła II z Lechem Wałęsą w ogromne zmiany sytuacji twórców i artystów. We 
Dolinie Chochołowskiej w Tatrach. 20 lipca 1983 roku współpracy z kapłanami rozwijała się niespotykana 
Rada Państwa podjęła decyzję o zniesieniu stanu nigdzie indziej, nieocenzurowana sztuka eksponowana 
wojennego, wprowadzoną w życie 22 lipca. w kościołach. Pojawiło się wiele wydawnictw drugiego 
Jednocześnie rozwiązano WRON. W sierpniu 1983 obiegu, drukujących poza cenzurą. Wydawały one 
roku wicepremier Mieczysław Rakowski spotkał się dzieła pisarzy emigracyjnych, na przykład Gustawa 
z załogą Stoczni Gdańskiej, prowadząc z nią dyskusję Herlinga – Grudzińskiego. Do najważniejszych 
na temat przyszłości „Solidarności”. Stało się wówczas wydawnictw drugiego obiegu zalicza się: „Krąg”
jasne, że władza i opozycja rozpoczynają dialog nad i „Aneks”.
przyszłością państwa polskiego. Głębokim cieniem nad Powstanie „Solidarności” i wprowadzenie stanu 
tym dialogiem kładły się jednak działania służb wojennego, sprawiło, że po raz kolejny pisarze musieli 
bezpieczeństwa PRL. Nadal działała cenzura prasy, ustosunkować się do polskiej rzeczywistości. 
radia, telewizji. MO i SB w dalszym ciągu prowadziły Reakcjami na wprowadzenie stanu wojennego były 
działania prewencyjne wobec opozycji. Przykładem między innymi utwory Zbigniewa Herberta oraz Marka 
samowoli funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa było Nowakowskiego. W 1980 roku przebywający na 
śmiertelne pobicie w maju 1983 roku maturzysty emigracji Czesław Miłosz otrzymał Literacką Nagrodę 
Grzegorza Przemyka. W 1984 roku ofiarą padł ksiądz Nobla. Na koniec lat siedemdziesiątych przypada 
Jerzy Popiełuszko. W czasie stanu wojennego początek działalności młodych reżyserów tworzących 
odprawiał comiesięczne msze święte za ojczyznę. tzw. kino  moralnego niepokoju. Wśród nich najwyższą 
W kazaniach podejmował problemy moralne pozycję międzynarodową uzyskali Agnieszka Holland 
i społeczne, mówił o wolności i godności człowieka. 19 (Europa, Europa) i Krzysztof Kieślowski (Dekalog).
października 1984 roku wracając z posługi Paweł Klekot

Związek Młodzieży Wiejskiej Baby - Jacków rośnie w siłę!
Jak większość z Was wie wraz z wejściem tzw. podczas, którego odbywały się zajęcia ruchowe

ustawy śmieciowej młodzież ze Związku Młodzieży z użyciem zakupionych rzeczy: chusty i tunelu 
Wiejskiej Baby - Jacków postanowiła nieco odmienić animacyjnego oraz piłek do skakania. Ponadto 
życie w swojej najbliższej społeczności. zrealizowałyśmy warsztaty pt. „Ekologia w życiu 

Wszystko stało się za sprawą Programu „Młodzież codziennym” przy pomocy specjalistki ze Śląskiego 
w działaniu” i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Centrum Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz 
Właśnie dzięki tym instytucjom mogliśmy zrealizować warsztaty pt.: „Odnawialne Źródła Energii” dzięki 
nasze plany. życzliwości i pomocy kol. Adriana Piecucha z firmy 
Projekt pod nazwą „Okaż kulturę i chroń naturę” powstał „AdMat-EKO” - za co serdecznie dziękujemy! Najwięcej 
z inicjatywy kol. Nadii Łamek i kol. Moniki Kręt przy jednak śmiechu i zabawy było podczas sprzątania 
pomocy starszych kolegów z ZMW Częstochowa. świata i sadzenia krzewów na Placu Zabaw w Babach, 

Od sierpnia bieżącego roku rozpoczęły się pierwsze gdzie zaangażowali się praktycznie wszyscy - dzieci, 
działania, w które włączyli się pozostali członkowie młodzież i dorośli. 
ZMW Baby-Jacków! Każdy z nas mógł wykazać się Zwieńczeniem naszych działań był „Festiwal 

00podczas realizacji ciągle to nowych działań. Najbardziej Ekologiczny”, który odbył się o godz. 16  w Szkole 
jednak w nasze działania zaangażowały się dzieci, Podstawowej w Jackowie dn. 27 października 2013 r., 
uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Jackowie, gdzie dzieci z terenu Gminy Kruszyna mogły wykazać 
w której to realizowany był cały projekt. się tematyką ekologiczną podczas występów 

Program „Młodzież w działaniu” stworzył nam pole artystycznych.
do popisu w tak ważnej dziedzinie jaką jest Ekologia. S e r d e c z n i e  d z i ę k u j e m y  w s z y s t k i m  
Poprzez uzyskane dofinansowanie mogliśmy zakupić zaangażowanym, w działania realizowanego przez nas 
wiele niezbędnych rzeczy, potrzebnych przy realizacji przedsięwzięcia! Pragniemy złożyć również serdeczne 
projektu i podjąć działania tj.: szkolenia z zakresu podziękowania na ręce Związku Młodzieży Wiejskiej w 
ekologii i ochrony środowiska, zajęcia pt.: „arcydzieła Częstochowie oraz Częstochowskiego Stowarzyszenia 
z odpadów” w których dzieci tworzyły przeróżne prace Rozwoju Małej Przedsiębiorczości za pomoc i przede 
z wykorzystaniem surowców wtórnych, zorganizować wszystkim możliwość realizacji projektu, bo to właśnie 
"Dzień bez samochodu" w którym odbył się rajd organizacja ZMW i CSRMP pozwoliła nam zrealizować 
rowerowy po gminie Kuszyna, „Dzień bez komputera” nasze plany i odnieść sukces! 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami Monika Kręt
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XII Forum Sołtysów Województwa Śląskiego
W dniu 21 listopada br. w Sali Sejmu Śląskiego rzecz rozwoju społeczności lokalnych Parlamentu 

w Katowicach odbyło się kolejne Forum Sołtysów. Europejskiego.
Forum otworzył Członek Zarządu Województwa Podczas Forum tradycyjnie podsumowano konkurs 

Śląskiego Stanisław Dąbrowa. Podczas Konferencji „Piękna wieś  województwa śląskiego. W tym roku 
dyskutowano o aktualnych problemach rolnictwa oraz przyznano nagrody i wyróżnienia w pięciu kategoriach: 
aktywizacji środowisk wiejskich na rzecz rozwoju wsi. ”Najpiękniejsza wieś”, „Najpiękniejsza zagroda”, 
Przedstawiono także informacje dotyczące „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”, „Najlepsze 
przygotowania strategii rozwoju obszarów wiejskich przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy
województwa śląskiego do 2030 roku. Uczestników i zwyczaje” oraz „Najlepsza strona internetowa 
konferencji zachęcano do aktywnego włączenia się sołectwa”. Zwycięzcy oprócz pucharów i dyplomów 
w pozyskiwanie środków unijnych, aby wspólnie otrzymali nagrody pieniężne. Jak co roku Forum 
poprawiać wizerunek wsi. towarzyszyła wystawa prezentująca dorobek 

Kontynuacją obrad było spotkanie w Szczyrku, na nagrodzonych wsi.
którym omówiono przyszłe perspektywy Programu Wśród nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Gminy Kruszyna. Zrealizowane w latach 2011-2012 
społeczne funkcje gospodarstwa wiejskiego. zadanie pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej

Poseł Parlamentu Europejskiego Małgorzata w Teklinowie” otrzymało wyróżnienie w kategorii 
Handzlik przedstawiła sołtysom tryb pracy i działania na „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”.

„Żeby Polska była Polską !”
Czyli II Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

11 listopada obchodziliśmy 95 rocznicę odzyskania – aktor i polonista – stanęło przed bardzo trudnym 
przez Polskę Niepodległości. wyborem. Po długich naradach zdecydowano, że
W tym dniu każdy Polak powinien się zatrzymać. w kategorii „Przedszkola” poziom był tak wyrównany, że 
Zastanowić nad historią i współczesnością naszej wszystkim uczestnikom należą się pierwsze miejsca. 
Ojczyzny. I wreszcie najważniejsze - uczcić pamięć Zatem na podium stanęli: Dorota Stanisz z Oddziału 
poległych za Polskę. Pamięć żołnierzy, którzy walczyli Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Kłomnicach, 
po to, by nam, w obecnych czasach żyło się lepiej – bez Patrycja Ociepa z Oddziału Przedszkolnego przy 
strachu w wolnym kraju. My, Polacy nie możemy Zespole Szkół w Kłomnicach, Grupa Przedszkolaków
zapominać o tym, że byli ludzie, którzy poświęcili swoje z Kruszyny, Grupa Przedszkolaków z Lgoty Małej oraz 
życie za to „Żeby Polska była Polską”. Dlatego właśnie Duet z Gminnego Przedszkola w Widzowie. W kategorii 
młodzież z Koła Związku Młodzieży Wiejskiej Baby „Klasy I-III” w pierwszej trójce znaleźli się uczniowie 
– Jacków, po raz kolejny podjęła inicjatywę Szkoły Podstawowej w Jackowie. Pierwsze miejsce 
zorganizowania Festiwalu Pieśni Patriotycznej zajęła Dominika Łapeta, która zaśpiewała „Serce
i Żołnierskiej. Inicjatywę, która przypomina Polakom w plecaku” drugie miejsce, z przepiękną pieśnią Sławy 
o tym, kim są, uczy szacunku do przodków i kształtuje Przybylskiej – „Gdzie są kwiaty z tamtych lat” - zajęła 
w najmłodszych postawę patriotyczną. Paulina Łapeta, natomiast na trzecim miejscu znalazła 

Festiwal odbył się w Szkole Podstawowej się Grupa „Jackowiaczki”, która zatańczyła do Poloneza 
w Jackowie, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor – Danuty Ogińskiego oraz zaśpiewała piosenkę „Święto 
Kulińskiej. Podobnie jak w ubiegłym roku, rozpoczęła go Niepodległości”.
część artystyczna. Tym razem jednak do przygotowania W kolejnej kategorii – „Klasy IV-VI” – zwyciężyła Julia 
jej dołączyli się uczniowie kl. VI Szkoły Podstawowej Czernik z Zespołu Szkół w Kruszynie, która 
w Jackowie, na czele z Panią Izabelą Możejko zaprezentowała utwór pt. „Tu wszędzie jest moja 
– wychowawcą tej klasy – która to przygotowała swoich ojczyzna”. Drugie miejsce wyśpiewała Emilia Kosmala z 
uczniów oraz najmłodszych członków ZMW Baby Zespołu Szkół w Widzowie, a trzecie Zespół ze Szkoły 
– Jacków do zaprezentowania krótkiej scenki Podstawowej w Jackowie. Wszyscy młodzi uczestnicy 
o tematyce patriotycznej. Następnie odbyła się część otrzymali piękne książki o tematyce patriotycznej oraz 
konkursowa, w której zaprezentowano piętnaście dyplomy uczestnictwa, a także słodkości ufundowane 
wystąpień, podzielonych na trzy kategorie: przez Gminne Koło SLD w Kruszynie. Podobnie jak
„Przedszkola”, „Klasy I-III” i „Klasy IV-VI”. Dzieciaki w ubiegłym roku zastała również przyznana Nagroda 
kolejny raz pokazały, że trudny repertuar, jakim są Publiczności, która powędrowała do Gminnego 
pieśni patriotyczne i żołnierskie, wcale nie jest im Przedszkola w Kruszynie.
straszny. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się Ten dzień był niesamowitą okazją do odświeżenia 
fantastycznie, co z widowni przepełnionej od naszej pamięci historycznej, przyjrzenia się głębiej 
publiczności było widać, słychać i czuć. Nie da się losom naszego kraju oraz poczucia jeszcze większej 
zatem ukryć, że jury - w składzie: Beata Boska miłość do naszej pięknej Ojczyzny. Miejmy nadzieję, że 
– Adamczyk – przedstawicielka Biura Zarządu Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej będzie z roku 
Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz członkini na rok coraz bardziej zakorzeniał w nas patriotyzm
Zespołu Pieśni i Tańca w Częstochowie, Ewa Kuna i świadomość narodową.
– wokalistka, studentka pedagogiki oraz Jakub Jura

Grażyna Wąsikiewicz

Nadia Łamek



Szczęśliwi rodzice…. 




